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vejret
Stig Åvall Severinsen er en af de få,
der kan tryllebinde en million dan-
skere foran tv-skærmen. Den godt
et år gamle tv-dokumentarserie
“Drømmen om dybet”, hvor han
forsøger at blive den mand i verden,
der har dykket længst ned uden
andre hjælpemidler end fyldte 
lunger, bliver for tiden genudsendt.
Og igen sidder danskerne foran 
tv-skærmene for at følge Stigs kamp
mod rekorden. 

Stig Åvall Severinsen er passione-
ret fridykker, regerende verdens-
mester i fridykning og Danmarks
svar på dykkerlegenderne Enzo
Maiorca og Jacques Mayol, som
den franske instruktør Luc Besson
har foreviget i kultfilmen Le Grand
Bleu (The Big Blue). 

Tv-serien følger Stig for halvandet
år siden. Hva’ nu? Kan han stadig
holde vejret i otte minutter, og 
jagter han nye rekorder i dag?
CAMPUS har mødt Stig Åvall Seve-
rinsen, der også er ph.d.-studeren-
de på Stereologisk Forskningslabo-
ratorium ved Aarhus Universitet.
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IAarhus Universitets udviklingskontrakt for 2005 var det
aftalt, at universitetet på en række områder skulle etablere

et benchmarkingsamarbejde med to nordiske universiteter.
Det har universitetet gjort, men vi er gået videre. Aarhus 
Universitet har taget initiativ til at etablere en gruppe 
på otte ligesindede, flerfakultære, nordeuropæiske univer-
siteter, som vil forpligte sig til at samarbejde om bench-
marking.  Gruppen består af universiteterne i Bergen, 
Edinburgh, Kiel, Gøteborg, Leuven, Turku, Utrecht og Århus.
Alle de otte universiteter har styrker og
svagheder, muligheder og udfordrin-
ger. De er hver især en del af helt for-
skellige nationale systemer. Rammer
og betingelser er forskellige, men der
er også mange lighedspunkter. Vi vil
udvikle et benchmarkingsystem sam-
men og loyalt vise hinanden, hvordan
vi griber sagerne an.

Her i foråret vil gruppen indgå en af-
tale og indsamle et fælles grundlæg-
gende talsæt, som kan danne udgangs-
punkt for oversigtlige sammenligninger
af universiteternes virksomhed. Herudover er det foreløbig
aftalt at tage hul på to vigtige emneområder: forskeruddan-
nelserne og forskningsfinansieringen. Det er tydeligt fra de
diskussioner, der har været mellem universiteterne, at netop
disse to områder er vigtige for tiden.  

Forskeruddannelsen og måske især de internationale
aspekter i forbindelse med rekruttering af studerende og

professorer er vigtige i forhold til den kvalitative udvikling 
af universiteterne og i det hele taget af de nationale forsk-
ningssystemer.  Der er en opfattelse af, at de kontinentalt
europæiske universiteter har særlige udfordringer på dette
område, fordi det globale videnskabssprog nu er engelsk, og
fordi de nordeuropæiske vældfærdssamfund ikke tilbyder
attraktive karriere- og lønforhold sammenlignet med for 
eksempel USA, Canada, Australien og Storbritannien. Derfor
vil vi sammen sætte lys på forskeruddannelserne.

Forskningsfinansieringen er afgørende for universiteter,
som har ambition om at konkurrere med de bedste forsk-
ningsuniversiteter i verden. Der er en fælles opfattelse af, 
at de vilkår, de europæiske universiteter konkurrerer under,
er forskellige fra de tilsvarende blandt andre OECD-lande.
Dette forhold vil vi gerne belyse bedre. Vi vil få indsigt i,
hvordan de otte universiteter hver især takler ønsket om 
at tiltrække ekstern finansiering, og i, hvordan den grund-
læggende fri forskning inden for de ny finansieringsformer
sikres i de otte lande. Vi ønsker alle at blive klogere og bedre
rustet, så vi faktisk kan tiltrække de nødvendige ressourcer
og dermed opbygge den langsigtede forskningskapacitet, 
som bærer et universitet med internationale ambitioner.

Det er godt at sammenligne sig med andre, finde ligheds-
punkter og forskelligheder. Et benchmarkingsamarbejde

går ud på i fællesskab at måle, hvor langt vi er kommet i ud-
viklingen af vore institutioner.  Vi vil gerne så objektivt som
muligt vise og forstå, hvor vi er, og vi vil lære af hinandens
erfaringer, så vi kan blive bedre. Men det er ikke en konkur-
rence mellem de otte  universiteter, der indgår i samarbejdet,
om at opnå den højeste internationale ranking, da alle otte
allerede har områder i deres fagprofil, der er blandt verdens
bedste.
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Benchmarking

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Aarhus Universitet 
har taget initiativ til 
at etablere en gruppe 
på otte ligesindede, 
flerfakultære, nord-
europæiske universiteter,
som vil forpligte sig til 
at samarbejde om 
benchmarking.
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Should the Danish universities receive
a financial reward if they are good at
enabling their students to get jobs?

The Confederation of Danish 
Industries (DI) supports this idea, and
so the organization has proposed a
new employment gauge that recom-
penses the universities according to
their ability to get their students em-
ployed. At the University of Aarhus this
proposal has however received mixed
reactions, nor was there unqualified
enthusiasm among the politicians at
Christiansborg

The Dean of the Faculty of Social
Sciences, Svend Hylleberg, neverthe-
less takes a positive view of the propo-
sal. He says that it is neither rational
nor ethical to educate people for un-
employment. Therefore, the universi-
ties ought to be guided by both the
current needs of the labour market
and expected future needs. According

to Svend Hylleberg, it is both reason-
able and possible to design an effecti-
ve and appropriate rewards system for
the universities that also takes the em-
ployment situation into consideration.
Both the Danish Social Democrats and
Venstre, Denmark’s liberal party, advo-

cate rewarding the universities for
enabling students to get jobs. But
both parties think that this should
occur indirectly through the university
contracts with the Ministry of Science
rather than directly through a concrete
gauge of employment. P. 3.

PhD student Stig Åvall Severinsen from
the Stereological Research Laboratory
can currently be seen on TV, where it is
possible to follow him preparing to be-
come the person who has dived the
deepest without any aids besides the
air filling his lungs. He can hold his

breath for more than eight minutes, is
the reigning world champion in free-
diving, and has set several records. A
new record is not in preparation. In-
stead, he would like to finish his PhD
by November. The actual plan is to fi-
nish the day before going to the freedi-

ving world championships for teams.
Stig Åvall Severinsen is not in doubt:
Denmark will be the world champion.
Believing that you can do it is the first
step, he says – also when learning to
hold your breath for more than eight
minutes. P. 7.

Since his death in 2001, not much has
been heard about Johannes Sløk, one
of the so-called grand theologists at
the University of Aarhus. A group of
young historians of ideas will now rec-
tify this. They have just published a
book on Sløk, who established the
History of Ideas at the University of
Aarhus in 1967, and was the first pro-
fessor in the discipline.

They think that the philosophy, histo-
ry of ideas, and theology of the provo-
cative professor have acquired rene-

wed interest. Sløk was an existentialist
and ironic and had a tragic-comic atti-
tude to the world he considered ab-
surd after man took over from God in
the radical emancipation of man from
all traditions and authorities in the Re-
naissance. In this way he accentuates
the philosophical importance of the
Renaissance in a new definition of
metaphysics.

Sløk’s former institute has also de-
cided to hold an annual Sløk Lecture,
to which researchers will be invited

who have made an outstanding contri-
bution to the field of the history of
ideas and to Johannes Sløk’s areas of
interest in a broad sense, which com-
prised subjects such as the idea of
Providence, existentialism, and absurd
theatre.

The first Sløk Lecture will be held on
May 30th, when Dr. Mandred Frank,
University of Tübingen, is invited to
speak. P. 8.

It has not become more dangerous to
be a Danish student in Turkey after the
publication of the Mohammed dra-
wings in Jyllands-Posten, writes Jens
Rønn Pedersen, a student in social sci-
ence and currently an exchange stu-
dent at Sabanci University in Istanbul.

But the Mohammed drawings are dis-
cussed by all layers of Turkish society,
and many feel offended. Two female
students say that they consider it very
important to respect one another’s
faith and culture, even though these
may be difficult to understand. Free-

dom of speech is important, they
think, but there are taboos in all reli-
gions that should not be violated. They
only wished to offer their opinions to
CAMPUS under full anonymity. Respect
for the state is still very important in
Turkey, freedom of speech or not. P. 6.

Breaks the silence about provocative professor

Respect in moderation
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Det er hverken rationelt eller mo-
ralsk at uddanne folk til arbejdsløs-
hed. Derfor skal universiteterne lade
sig lede af behovet på det arbejds-
marked, der eksisterer i dag, og det,
vi forventer, der vil være i fremti-
den.

Det mener den nyansatte dekan
på Det Samfundsvidenskabelige Fa-
kultet Svend Hylleberg. Han ser der-
for positivt på det nye forslag fra
Dansk Industri (DI) om at indføre et
nyt bevillingssystem for universite-
terne – et job-taxameter, der beløn-
ner efter evnen til at få studerende i
job, frem for det nuværende STÅ-
taxameter, der belønner efter antal
beståede eksamener.

– Jeg har altid været modstander
af det nuværende taxametersystem,
fordi det belønner kvantitet frem for
kvalitet. I dag er incitamentstruktu-
ren reelt sådan, at vi får betaling for
at sænke kvaliteten, for jo flere vi
får igennem, jo mere ringer kas-
seapparatet, og det er ligegyl-
digt, hvad folk uddanner sig
i. Det er tosset. Så er der
langt mere fornuft i at

belønne de uddannelser, der produ-
cerer kandidater, som kan afsættes
på arbejdsmarkedet. Jeg siger ikke,
det er let at designe et effektivt og
hensigtsmæssigt aflønningssystem,
men det er både rimeligt og muligt
at lave et, hvor der også tages hen-
syn til beskæftigelsessituationen,
siger Svend Hylleberg.

Uddannelse ikke en privatsag
– Men vi har vel ikke de bedste er-
faringer med at forudse hvilke kom-
petencer der er brug for på arbejds-
markedet i fremtiden?

– Jeg kan sagtens udpege uddan-
nelser, hvor mange kandidater får
overordentligt svært ved at finde ar-
bejde inden for deres uddannelse.
Og man kan jo blot kigge på arbejds-
løshedsstatistikkerne. Det er dybt
umoralsk, at universiteterne i dag

har et incitament, der fremmer en
grov overproduktion. 

– Er systemet ikke i nogen grad
selvregulerende? Studerende fra-
vælger vel på længere sigt uddan-
nelser, hvis jobmulighederne er lig
nul?

– På meget langt sigt er der en
selvregulerende mekanisme. Det er
klart. Men man skal huske på, at det
er samfundet, der betaler uddannel-
serne og efterfølgende også dagpen-
gene til de ledige. Hvis folk selv be-
talte for deres uddannelse, var det jo
en helt anden sag. Så hørte uddan-
nelse under “privat forbrug”, men
sådan er det som bekendt ikke.

– Hvorfor er det her emne så øm-
tåleligt?

– Det er det jo, fordi mange føler,
at nu vil erhvervslivet og arbejds-
markedet bestemme, hvem der skal
uddannes. Sagen er, at det har er-
hvervslivet og arbejdsmarkedet altid
gjort. Og så synes jeg ærlig talt, man
skulle bekymre sig lidt mere om de
kandidater, der går rundt i 35 år
uden arbejde efter at have fået en
uddannelse herfra, siger Svend Hyl-
leberg.

Ingen skræddersyning
Hans dekankollega på Teologi, Car-
sten Riis, er mere skeptisk over for
DI’s forslag.

– Hvor mange “cigarkasser” skal
vi efterhånden have? Vi har også lige
fået et bachelor-taxameter, siger han
og fortsætter:

– Selvfølgelig skal vi uddanne til
et arbejdsmarked, og det gør vi. Men
vi styrer hverken arbejdsmarkedet
eller de unges interesser. Vi styrer
kun antallet af studiepladser.

– Du tror ikke, man kan kigge i
krystalkuglen og se, hvad der er
brug for om 6-8 år?

– Nej. Nogle gange er man sim-
pelthen bare heldig. For to år siden
besatte fakultetet fire ph.d.-stipendi-
ater i islamologi, og de har travlt i
dag. Jeg er ikke bange for, om de får
arbejde. Men så heldig kan man ikke
være hver gang. Jeg vil være bekym-
ret, hvis man på baggrund af et job-
taxameter begyndte at skræddersy
alle uddannelser til et forventet ar-
bejdsmarked. Universitetsuddannel-
ser skal holde i mange år, og vi skal
ikke løbe efter tilfældige mode-
strømninger, siger Carsten Riis.

Han mener i øvrigt, at en gen-
nemførelse af forslaget vil betyde, at
universiteterne også skulle overtage
arbejdsløshedsformidlingen fra A-
kasserne.

– Hvis vi skal kobles op på vores

evne til at uddanne kandidater til
job, må universiteterne også overta-
ge arbejdsformidlingen, så vi kan
styre hele processen med overgan-
gen til arbejdsmarkedet. Så skal vi
selv til at have den direkte kontakt
til arbejdspladserne, og det kan jeg
slet ikke se er universiteternes opga-
ve, siger Carsten Riis.

Hvad er et rigtigt job?
Fra Studenterrådet lyder meldingen,
at DI’s forslag er meget lidt konkret,
men at det er godt, hvis der kommer
mere fokus på beskæftigelse.

– Jeg tror ikke på, at det er muligt
at forudsige ret meget om behovene
på fremtidens arbejdsmarked. Og så
synes jeg ikke, det står klart, hvad et
“rigtigt” job så er. Hvad er det, der
skal udløse penge til universiteter-
ne? Er det typen af job i forhold til
uddannelsen, eller er det, om den
nyuddannede kandidat får en høj
løn for eksempel? Mange universi-
tetsuddannelser er jo ikke profes-
sionsuddannelser, så hvad er det
rigtige job? spørger næstformand i
Studenterrådet Freja Boe-Hansen. 

Se også interview med Charlotte
Rønhof, Dansk Industri, på side 9.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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I Folketinget er der ikke flertal for et
job-taxameter, viser en rundring-
ning til en række ordførere. Der-
imod tegner der sig et flertal for an-
dre måder at belønne universiteter-
ne på for at uddanne kandidater, der
får arbejde.

– Jeg vil være sikker på, at univer-
siteterne får belønning for noget, de
faktisk kan påvirke. Og de har hver-
ken indflydelse på de økonomiske
konjunkturer, regeringens politik el-
ler kandidaternes søgeaktivitet, siger
en skeptisk Margrethe Vestager fra
Det Radikale Venstre. Hun under-
streger dog, at hun ikke er afvisende
over for forslaget.

Hanne Severinsen fra Venstre me-
ner, at belønning for kandidaternes
beskæftigelse skal været et selvstæn-
digt succeskriterium, men hun er
betænkelig ved at gøre det til en del
af et taxametersystem:

– Jeg mener snarere, beskæftigel-
se og andre parametre kunne være
et succeskriterium i udviklingskon-
trakten mellem Videnskabsministe-
riet og det enkelte universitet. Hun
synes i øvrigt, universiteterne har
været gode til selv at tage bolden op. 

– Jeg ved, at Det Humanistiske
Fakultet i Århus vil begrænse opta-
get på visse studier af hensyn til be-
skæftigelsen. Det er jo meget an-
svarligt. En overgang var der nok en
tendens til, at man bare sagde jubii,
her går det godt. Men nu er der
kommet en fælles eftertænksomhed.

Et studium er noget i sig selv
På linje med Hanne Severinsen er
Socialdemokraternes ordfører, Ras-
mus Prehn, usikker på et taxameters

velsignelser. Han foretrækker også,
at bonusordninger får plads i udvik-
lingskontrakterne.

– På den måde kan vi honorere
universiteter, der arbejder målrettet
med at uddanne kandidater, der ef-
terfølgende får arbejde, siger Ras-
mus Prehn.

Han mener, det af hensyn til de få
uddannelsesressourcer i Danmark er
vigtigt at sikre, at de studerende
rent faktisk kan bruge deres uddan-
nelse til noget, når de forlader uni-
versitetet.

Jesper Langballe fra Dansk Folke-
parti skød hurtigt forslaget om et
job-taxameter ned.

– Universiteterne skal ikke være
et redskab for erhvervslivet. Selvføl-
gelig skal man uddanne kandidater,
som kan få job. Men det betyder ik-
ke, at erhvervslivet skal sætte sig på
universitetsuddannelserne, så de bli-
ver målrettet mod en kompetence i
erhvervslivet. Et universitetsstudi-
um er noget i sig selv, siger Jesper
Langballe. Han mener i øvrigt, at
der er forvirring i begreberne, når
man taler om universiteter.

– Det giver god mening at se på
beskæftigelsen af kandidater fra læ-
reanstalter som Danmarks Tekniske
Universitet eller handelshøjskolerne,
som uddanner til ganske bestemte
erhvervsrelevante færdigheder. Men
det vil være en katastrofe at få sådan
et princip ind på de klassiske fakul-
tetsopdelte universiteter. Der stude-
rer man ikke kun for at opnå en er-
hvervskompetence, siger Jesper
Langballe.

Helge Hollesen/campus@au.dk

En belønning til universiteterne for
at uddanne kandidater, som får job,
har før været fremme. Senest i det
såkaldte taxameterudvalg, som op-
gav at finde en retfærdig model med
klare kriterier for, hvornår en kandi-
dat har fået et arbejde. Problemet
med at fremskaffe det statistiske
grundlag for en bonus til universite-
terne fik også udvalget til at opgive
at komme med et udspil.

Det fortæller udvalgets sekretær,
fuldmægtig Ole van Deurs fra Viden-
skabsministeriet. 

– En retfærdig og letforståelig

målestok er vanskelig at opstille.
Hvis f.eks. konjunkturerne skaber
arbejdsløshed, er det jo ikke univer-
siteternes skyld, og så skal de ikke
rammes på pengepungen, forklarer
han.

Og hvornår har en kandidat arbej-
de? Er det i orden, hvis hun bliver
taxachauffør, eller skal man være
beskæftiget inden for sit felt? Og
hvordan skal det defineres? Også det
spørgsmål havde udvalget svært ved
at svare på, forklarer Ole van Deurs.
Han tilføjer, at der i udvalget også
var nogle, som mente, det er de stu-

derendes eget ansvar at tage højde
for jobudsigterne, når de vælger stu-
dium.

Udvalget nåede aldrig frem til at
fastlægge et grundlag for beregnin-
gen af en bonus. Er det universite-
tet, der skal indhente oplysninger
om kandidaternes jobsituation? El-
ler er det fagforeningerne eller et be-
skæftigelsesregister, der skal levere
materialet? Svaret på, hvor længe en
kandidat kan gå ledig, før universi-
tetet mister sin bonus, kom der hel-
ler aldrig svar på.   /hh

Udvalg opgav job-taxameter

Job-gulerod
Skal universiteterne belønnes økonomisk, hvis de er 
gode til at få studerende i job? Ja, mener Dansk Industri,
der har stillet forslag om et nyt job-taxameter. 
På Aarhus Universitet får forslaget en blandet modtagelse.

taxameter

Politikere er skeptiske  
over for job-taxameter
Men der tegner sig et flertal for bonus til universiteter, 
der uddanner kandidater, som kan få job.
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Nanoforskeren, professor Flemming
Besenbacher, er den forsker, som
har mest indflydelse på den tekniske
og naturvidenskabelige forskning i
Danmark, mener ugebladet Ingeniø-
ren. Den position skyldes ikke kun,
at hans forskning ved iNANO-cent-
ret ved Aarhus Universitet hører
hjemme i den internationale elite og
trækker adskillige millionbevillinger
og gode erhvervskontakter. 

Flemming Besenbacher er kendt
for at tænke samfundets behov ind i
sin forskning og nå ud til offentlig-
heden i en grad, så han fremstår
som Danmarks Mr. Nanotek. Blandt
professorens fortrin er også et kraf-
tigt engagement på de indre linjer i
forskningspolitikken, og at han ud-
adtil kæmper som en løve for den
nanoteknologiske udvikling i Jyl-
land, skriver Ingeniøren, der har ud-
peget de 30 mest magtfulde perso-
ner på det teknisk-naturvidenskabe-
lige område.

På den liste scorer statsminister
Anders Fogh Rasmussen højest tak-
ket være sin politiske og økonomiske
magt og hans evner til at påvirke
opinionen. Også Højtenologifondens
formand, Danfossdirektør Jørgen
Mads Clausen, overgår Flemming
Besenbachers indflydelse, vurderer
Ingeniøren, som altså placerer År-
hus-professoren som nummer tre på
en liste, der er sammensat ud fra en
vurdering af aktørernes politiske og
økonomiske magt, prestige, aktuali-
tet, forskning, innovation og indfly-
delse på meningsdannelsen. 

Her finder man på de følgende
pladser, formanden for Det Strate-
giske Forskningsråd, direktør Peter
Elvekær fra Grundfos, og professor
Nina Schmidt, Handelshøjskolen i
Århus, der er formand for Det Frie
Forskningsråd. Herefter følger vi-
denskabsminister Helge Sander og
finansminister Thor Pedersen.   /hh 

Aarhus Universitet har fået grønt lys
til et pilotprojekt, der skal hjælpe de
færdige kandidater med at finde job.
Videnskabsministeriet har støttet
projektet med en bevilling på
666.666 kr. 

Universitetet kalder initiativet for
“Cand.selv – cand.mentor-projek-
tet”, og det skal foregå i kalenderåret
2006. 

– Ideen er at udnytte de stærke
rollemodeller, som kandidater fra
universitetet kan være for dem, der
er lige ved eller netop er blevet fær-
dige med deres uddannelse, forkla-
rer prorektor Katherine Richardson. 

Ved at matche de jobsøgende med
en “mentor”, der har erfaring med
arbejdslivet og er uddannet på Aar-
hus Universitet, håber universitetet
på, at mange flere vil få mod på at
finde job inden for arbejdsområder,

de ellers ikke ville have tænkt på. 
– Det er nyt for universitetet at

begive sig ind på “matchmaking”-
området. Det er vores kongstanke,
at vi her dels kan etablere nogle
gode kontakter, dels kan “opdrage”
de nye kandidater til selv om føje år
at blive mentorer, siger studiechef
Eva Teilmann. 

Første skridt bliver at kontakte
virksomheder lokalt og regionalt for
at få bedre kendskab til deres ønsker
til og behov for kandidater og for at
opfordre dem til at lade de medar-
bejdere, der er uddannet på Aarhus
Universitet, oprette i en kommende
mentor-profil-database. Denne data-
base vil indeholde informationer om
beskæftigelsesprocenter, arbejdsom-
råder osv. for kandidaterne, fordelt
på fagområde og dimissionsår.  /hp

Cand.selv-kandidater

Mr. Nanotek er den 
mest magtfulde forsker

I et sprog så moderne, at alle over
20 år må føle sig lost in transla-
tion, inviterede gruppen bag dette
års u-days-arrangement til banner-
maling i Ridehuset tirsdag den 21.
februar. 

U-days-kampagnen, der bl.a.
kører på hjemmesiden www.bo-
ardthetrain.com, har i år valgt en
helt ny markedsføringsstrategi,
hvor unge kommunikerer til andre
unge i de unges sprog og med de
unges kommunikationsmidler. Et
af de midler er street art – gade-
kunst – og derfor inviterede plan-
lægningsgruppen unge fra byens
og omegnens kreative uddannelser
til Ridehuset for at udfærdige 50
store street-bannere i kraftigt plas-
tik, som skal reklamere for u-days i

dagene fra den 2.-4. marts.
– Vi ved, at ung-til-ung-kommu-

nikation virkelig rykker noget, så
vi er spændte på at se resultatet af
kampagnen, siger Lars Samuelsen
fra kommunikationsbureauet Me-
diaedge:cia, der står bag u-days-
kampagnen.

De 50 bannere kan nu ses mar-
kante steder i bybilledet, efter at
kommunen har givet en række
særtilladelser til de store bannere,
hvoraf de største er 8 meter lange.

Håber på 10.000 besøgende
U-days er et åbent-hus-arrange-
ment over tre dage, hvor kommen-
de studerende fra hele landet kan
besøge over 150 forskellige uddan-
nelser fordelt på 26 videregående

uddannelsesinstitutioner i Århus. I
debutåret sidste år kom der ca.
7000 unge, men i år håber arran-
gørerne, at de nye markedsførings-
initiativer vil lokke op mod 10.000
unge ind på byens videregående
uddannelsessteder.

– Det er de færreste unge, der
læser avis, og de ser heller ikke ret
meget tv. Men de bruger internet-
tet, og de har deres egne steder i
bybilledet, hvor de kommunikerer
med hinanden. Med den her type
markedsføring henvender vi os til
en målgruppe, der vil spille aktivt
med i en kommunikation, siger
projektleder Sanne Strunk Mik-
kelsen.   /hp

“Er det nu plastiskmaling?” spurgte en af de unge street artists lidt bekymret, 

da der skulle blandes maling i forbindelse med arrangementet i Ridehuset.

Youngsters laver street art

Søren Stenkjær/AU-foto

Ja til UK3 og iNANO
Bestyrelsen sagde ja til en mere målbar udviklingskontrakt og til projektering af et nyt iNANO-hus.

Bestyrelsen var indkaldt til et ekstra-
ordinært møde mandag den 27. fe-
bruar, primært for at diskutere den
nye udviklingskontrakt (UK3), der
nu har været til forhandling i Viden-
skabsministeriet, men også iNANO
og brevet fra videnskabsminister
Helge Sander vedrørende fusioner
var på dagsordenen. 

UK3
– Ministeriet har taget godt imod
vores oplæg til en udviklingskon-
trakt. De har dog ønsket, at målene
for kontrakten blev mere eksakte og
mere kvantificerbare. Det har vi nu
forsøgt at skrive ind i kontrakten, og
bestyrelsen bakkede fuldstændigt op
om de nye formuleringer, siger for-
mand for bestyrelsen Jens Bigum.

– Jeg synes, vi har lavet en god,

men på flere områder også meget
ambitiøs udviklingskontrakt. Alene
det, at vi vil forøge antallet af optag-
ne ph.d.-studerende fra i dag 250 til
500 i 2008, er jo noget, som trækker
tænder ud – også rent pengemæs-
sigt, siger Jens Bigum.

Tilbage står nu en endelig afkla-
ring med ministeriet om, hvordan
man skal måle succeskriterierne i
udviklingskontrakten, og hvilke in-
stanser universiteterne skal afrap-
portere til.

– Vi er nået langt med hensyn til
at kvantificere målene i udviklings-
kontrakten, hvad angår opfølgningen
på vores mål, så er det endnu ikke
afklaret, siger Jens Bigum om udvi-
klingskontrakten, der skal være
underskrevet senest den 31. marts.  

Nyt stort iNANO-hus 
Bestyrelsen bevilligede på det sidste

møde 43 mio. kr. til bygning af et
renrum – et ultrarent forskningsla-
boratorium med bl.a. højeffektive fil-
tre, som kan holde antallet af støv-
partikler nede på et absolut mini-
mum. Renrummet er en væsentlig
forudsætning for, at universitetets
aktiviteter på nano-området fortsat
kan udvikle sig. Renrummet forven-
tes at stå færdigt i efteråret 2007.
Den beslutning fulgte bestyrelsen op
med at bevilge 6,5 mio. kr. til projek-
tering af et stort iNANO-hus. Det
nye laboratorium bliver på 7.600 m2

med en byggesum på 130-135 mio.
kr. iNANO-byggeriet skal placeres
mellem Universitetsparken og For-
skerparken. 

– Bestyrelsen var meget positiv
over for den store satsning inden for
iNANO. Det er vigtigt, at universite-
tet stiller de bedste redskaber til rå-
dighed for forskerne. Med de nye fa-

ciliteter vil universitetet kunne mat-
che de stærkeste forskningsmiljøer
inden for området og styrke det vig-
tige samspil mellem nano-grund-
forskningen og den danske industri.
– Det er en stor satsning, som nær-
mer sig samlet investering på små
200 mio. kr. og det er jo længe
siden, at noget lignende har set da-
gens lys på Aarhus Universitet, siger
Jens Bigum. 

Aarhus Universitet ser positivt
på mulighederne
Som omtalt i forrige nummer af
CAMPUS har videnskabsminister
Helge Sander nu rettet henvendelse
til alle universiteter og sektorfors-
kningsinstitutioner for at få en
tilbagemelding på, hvem man ønsker
at samarbejde/fusionere med. Besty-
relserne skal svare videnskabsminis-
teren senest den 3. april.

– Formanden mener, at det er
meget klogt af videnskabsminister
Helge Sander at rette henvendelse til
bestyrelserne med henblik på at få
en tilbagemelding, og ifølge Bigum
skal bestyrelserne være dybt invol-
verede i de kommende strukturfor-
handlinger. 

– I bestyrelsen var vi enige om, at
Aarhus Universitet som udgangs-
punkt har en størrelse, som gør det
muligt at drive et klassisk universitet
på bedste vis, men vi vil se meget
positivt på de kommende struktur-
forhandlinger. Det er endnu for tid-
ligt at løfte sløret for konkrete planer
for fusioner eller samarbejder. Det er
et område, som er svært at diskutere
i offentligheden, men så snart, der
ligger noget konkret, vil vi melde det
ud, siger Jens Bigum.

Anders Correll / ac@adm.au.dk

BESTYRELSESMØDE
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rejsebrev

Af Jens Rønn Pedersen

At finde en dramatisk vinkel på en artikel fra
Istanbul er omtrent lige så nemt som at plukke
nedfalden frugt i disse måneder. Der er simpelt-
hen rigeligt at tage af. 

Der er historien om fugleinfluenzaen. Der er
historien om de to bomber, der sprang i hjertet af
Istanbul. Og sidst men ikke mindst har byen haft
sin del af protester og demonstrationer imod Jyl-
lands-Postens Muhammed-tegninger. 

Men det, der fylder mest på campus, synes nu
at være det strålende forårsvejr med temperatu-
rer op til 20 grader. Alle studerende er kommet
ud af deres vinterhi. Selv sidder jeg med solen i
øjnene iført en rødhvid T-shirt, der kunne lede
tankerne hen på det danske flag. Det er nu ikke
for at markere et politisk statement om ytrings-
frihedens ukrænkelighed, men fordi jeg er løbet
tør for andre rene trøjer. 

Det føles ofte, som om at afstande forvrænger
proportionerne og gør begivenheder mere dra-
matiske og farlige, end godt er. Mine norske
medstuderende på Sabanci fik f.eks. en mail
hjemmefra, der foreslog, at de kunne skifte til et
universitet i Grækenland, fordi det måske var
blevet for farligt hernede på grund af balladen
om Muhammed-tegningene. Herregud!

Alle har en mening
Folk hernede er dog ret velinformerede om teg-
ningerne.

– Det er blevet debatteret en masse og har
fyldt virkelig meget i både tv og aviser. Alle har
en mening om dem: taxichauffører, tjenere og
studerende, siger studerende Ayse Yilmaz, som
jeg har sat stævne sammen med hendes søster,
Ece Yilmaz, på cafeen Simit Sarajy på Istikla i
hjertet af Istanbul. Hun har set tegningerne, og
brød sig ikke om det, hun så.

– Jeg følte mig trist indeni. Det handler om at
respektere islam. Hvad folk glemmer, er, at Mu-
hammed er en helt speciel profet. Navnene på
andre af islams profeter kan du bare sige, men
man undgår helst overhovedet at sige Muham-
meds navn. 

Ayse Yilmaz siger, at hun ikke tror, at folk som
sådan er vrede på Danmark, men lige så meget
hele Europa, fordi aviser i flere lande valgte at
vise tegningerne. Selv har hun ikke ændret sit
syn på Danmark, fordi hun udmærket er klar
over, at ikke hele Danmark står bag tegningerne.

Respekt for hinanden
Jeg spørger, hvorfor vi i Danmark ikke skal have
lov til at portrættere profetens ansigt. Skal vi lade
os diktere af, hvad folk i de muslimske lande
føler og tænker?

– Hver religion og kultur har sine egne regler
og måder at gøre tingene på, som kan virke langt
ude, eller kan virke som et tabu for andre. Men
hvis du begynder at sætte spørgsmålstegn og
granske alle regler, så ender du med slet ikke at
have nogen religion overhovedet. Hvis vi skal
klare at leve sammen, er vi nødt til at respektere
hinandens tro og tanker, forklarer søsteren Ece
Yilmaz.

Hun siger videre:

– En muslim tror ikke på, at Jesus er Guds
søn. Men hvis vi muslimer begyndte at sige eller
påstå, at Jesus ikke er Guds søn, så ville det ikke
gøre nogen godt. Det ville ikke føre til en kon-
struktiv dialog.

Tabuer man ikke rører ved
Ece fremhæver også, at forbuddet mod at por-
trættere Muhammed ikke er det mest væsentlige
tabu at røre ved. Hun mener, der er mange andre
tabuer, der er mere vigtige angående f.eks. vel-
færd og diskrimination i Tyrkiet. Her kommer jeg
selv til at tænke på tyrkernes folkemord på arme-
nierne, som Europas førende historikere er enige
om fandt sted. Det er et tabu, det er vigtigt at be-
gynde en åben diskussion af, og den tyrkiske for-
fatter Orhan Pamuk har forsøgt at bryde tabuet
ved direkte at erklære, at der blev dræbt en mil-
lion armeniere. 

Jeg forsøger forsigtigt at fremhæve min pointe
om, at det armenske emne er et væsentligt tabu
at bryde, inden Ayse afbryder mig.

– Orhan Pamuk har ret til at sige det, han
siger, men han  skal passe på. Han er ikke histo-
riker og har ikke indsigt nok til at hævde et ek-
sakt tal på, hvor mange der blev dræbt. Jeg
mener, at det er et lands ret at føre retsag, og EU
skulle ikke have blandet sig så meget, siger hun.

Forandret dagsorden
Jeg ville egentlig have skrevet lidt om mødet med
den berømte tyrkiske skuespiller, Musat Taskent,
som vi tilfældigvis stødte på i cafeen. Vi faldt i
snak og fik kaffe. Det var en stor oplevelse.

Men i stedet vil jeg fortælle læserne, hvad der
skete efter interviewet. Pigerne hedder faktisk
ikke Ayse og Ece. Navne er opdigtede. Det var
nødvendigt for, at især Ece ville medvirke. Begge
ville gerne høre, hvad de blev citeret for, så jeg
ringede til dem. Da jeg begyndte at læse op fra ci-
tatet om tabuer, kunne jeg hurtigt høre, at Ayse
ikke brød sig om det, hun hørte.

Noget af det skyldes sikkert min sjuskede cite-
ring, der fik det til at lyde hårdere end tıltænkt.
Men så fik jeg at vide, at også Ece var nervøs,
fordi hun har en relativ høj position inden for det
offentlige. Hvad var hun nervøs for? At blive
fyret på grund af nogle uskyldige udtalelser om,
at alle religioner har tabuer? Måske ligger der
ikke andet bag end en nervøsitet over at se sig
selv citeret. I hvert fald vil hun gerne have sit
navn ændret i artiklen, og resultatet bliver til
sidst, at begge pigers navne bliver ændret. 

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi
tidligere på dagen har siddet og snakket åbent og
frit om, at det handler om at respektere hinan-
dens tro og tanker. Men hvis Ece er bange for at
udtale sig kritisk om den tyrkiske republik, hand-
ler det så også om respekt for denne?

Det er måske lidt overdreven respekt efter min
smag.

Jens Rønn Pedersen er studerende 

på Statskundskab og er på 

et udvekslingsophold på

Sabanci-universitetet i Istanbul.
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Stig Åvall Severinsen presser knivbladet
ned på overfladen af 130-gramsfrikadellen
fra Matematisk Kantine og udbryder kækt:

– Se, hvor den sveder. Det er helt vildt.
Og det er ikke vand, der pibler frem. Stig
Åvall Severinsen er topidrætsmand uden at
være fanatisk sundhedsfreak, og en fuldfed
frikadelle i ny og næ kan næppe hindre
ham vejen til det verdensmesterskab i fri-
dykning for hold, som er næste mål. 

– Vi skal ned og vinde guld til Danmark i
Rødehavet til november, og det gør vi også,
siger Stig Åvall Severinsen med skudsikker
selvsikkerhed. 

Og han har noget at have den i. Stig Åvall
Severinsen er regerende verdensmester i
fridykning og har sat flere verdensrekorder,
og endnu flere kan være på vej i kølvandet
på det kommende holdverdensmesterskab.  

– Det gør jeg, hvis jeg er i stødet. Der er
to eller tre, jeg gerne vil have, men det er
ikke så vigtigt for mig at sætte dem længe-
re. Det gør, at det er endnu nemmere for
mig, for så er jeg mere afslappet. Jeg ved,
hvad der skal til, og jeg kan, hvis jeg vil. 

Overhovedet ikke ekstremt
Stig Åvall Severinsen kan holde vejret i
mere end otte minutter. Det kan han her
midt i frikadellefrokosten, siger han.

Jeg bliver helt stakåndet ved tanken og
tror ham uden nu-og-her-bevis. Som hun-
drede tusinde andre danskere har jeg set
ham svømme rundt under vandoverfladen i
længere tid, end det tager et æg at blive
hårdkogt. DR har netop genudsendt
“Drømmen om Dybet” fra januar sidste år,
hvor man følger Stig Åvall Severinsen for-
berede sig på verdens dybeste dyk. Dykket
blev en af de få ting i Stigs liv, som ikke lyk-
kedes. Og dog. Uden hjælpemidler nåede
han ned på 67 meters dybde, men han
holdt sig ikke ved bevidsthed i det minut,
han skulle, da han kom op – alene fordi
han spontant brød ud i et begejstringsråb,
og det fik ham til at besvime. I dag ville
man have godkendt forsøget på trods af be-
svimelsen, mener han.

For de fleste mennesker virker det fuld-
stændigt vildt at holde vejret så længe og
dykke så langt ned i dybet, men det gør
ikke fridykning til en ekstremsport, under-
streger Stig. 

– Jeg kan godt se, det er grænseoverskri-
dende, men det er jo ikke vanvittigt. Jeg
prøver jo ikke at slå mig selv ihjel. Jeg bli-
ver næsten aggressiv, når journalister prø-
ver at lave den pornovinkel på det. Åh, åh,
det skal være så dramatisk. 

Ph.d. næste personlige mål
Sammen med det danske fridykkerlands-
hold har Stig lige sat en ny verdensrekord i
opvisningsdisciplinen “Team Static”, en
vejrholdningsstafet, hvor Stig og fire andre
tilsammen holder vejret i 29 minutter og 32
minutter. Stig leverede den bedste præsta-
tion med tiden 7 minutter og 10 sekunder –
selv om han ikke træner intensivt i øjeblik-
ket. 

– Det handler meget om ens mentale til-
stand, og jeg er inde i en god periode, selv
om jeg ikke har trænet siden august, hvor
jeg blev verdensmester. At man ved, man

Verdens be
For fridykkeren Stig Åvall Severinsen 
er verdensrekorder noget, man sætter, 
når man vil. Han har en usædvanlig 
vilje og et tilsvarende energiniveau, 
så en ph.d.-uddannelse kan snildt 
forenes med et absolut eliteniveau 
inden for fridykning.

toppræstation

Respekt med måde
Som dansk studerende har man ikke grund til at være nervøs for at 
gå rundt i Istanbul oven på konflikten om Muhammed-tegningerne. 
Men mange folk synes, at tegningerne er respektløse. 
De samme mennesker synes samtidig at have 
en overdreven respekt for den tyrkiske stat.
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kan, er det første. Så ligger man ikke der og
gør sig selv nervøs: Åh, jeg kan ikke længe-
re, nu er der gået halvandet minut. For det
andet er min krop vænnet til alle de signa-
ler, der kommer, når jeg holder vejret. En
tredje ting er, at når jeg siger, jeg holder fri
fra træningen, så betyder det stadig, at jeg
træner hver dag. Jeg træner altid, jeg elsker
at træne.

Power-afslapning
Stig Åvall Severinsen fylder 33 år den 8.
marts, er uddannet cand.scient. i biologi og
nu ph.d.-studerende ved Stereologisk
Forskningslaboratorium under Klinisk In-
stitut på Aarhus Universitet. I snart fire år –
noget af tiden på halvtid – har han på en
bevilling fra Oticon forsket i det indre øre,
og nu skal graden i hus. 

– Det er mit personlige mål nu, og den er
jeg færdig med dagen inden VM i novem-
ber.

– Øh, behøver det ligge lige op ad hinan-
den? Er det ikke lidt presset?

– Jeg er presset på tid, men det skal jeg
nok nå, siger Stig med tydelig ro. 

Forskning er med Stigs egne ord sjovt,
spændende og privilegeret, men efter ph.d.-
graden er det slut. 

– Så skal jeg til at leve, slappe lidt af og
trække vejret – og pleje mit firma. 

– Når du nævner de ting i flæng, lyder
det ikke til, at du plejer at sidde i sofaen og
slappe af?

– Slappe af – det er jo ikke at sidde hjem-
me i sofaen. 

Ud over at drive firmaet Blue Consult er
Stig næstformand i Dansk Fridykkerfor-
bund og formand for Aarhus Fridykkerklub,
som han har stiftet i 2000 med to tidligere
medstuderende Peter Mejlhede Andersen
og Dennis Stello. Han bruger al ledig tid på
fridykning – og alle sine penge. Han har
ingen aktuelle planer om et nyt rekordfor-

søg som det, vi har fulgt i “Drømmen om
dybet”, men han afviser heller ikke tanken.
Det er næppe sidste gang, Stig Åvall Seve-
rinsen fascinerer os ved at udvide grænser-
ne for menneskets formåen.  

Læs mere om Stig Åvall Severinsen på
www.planetfreedive.dk, hvor han bl.a. 
har skrevet en masse for børn om 
fridykning og alverdens dyr. 

Vil man prøve fridykning, holder Aarhus
Fridykkerklub introaftener i Gellerupbadet
den 6. og 13. marts kl. 19-21 begge aftener.
Læs mere på www.fridykning.com

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

De allieredes tropper skal ud af Irak – så hurtigt
som muligt. For en gruppe studerende på Aarhus
Universitet er tropperne ikke en del af løsningen,
men en del af problemet. Derfor har de engageret
sig i foreningen Studerende Mod Krig, tidligere
Aarhus Uni Mod Krig. Foreningen henvender sig
nu til alle studerende på uddannelsesinstitutioner
og arbejder i øjeblikket på at mobilisere en storsti-
let demonstration her i byen på krigens treårsdag
den 18. marts, hvor der vil være tilsvarende aktio-
ner verden over. Studerende Mod Krig satser på at
samle et par tusinde mennesker alene i Århus. 

– Vi håber, det bliver den største demonstration
siden den, den globale antikrigsbevægelse mobili-
serede den 15. februar 2003 – en måned før kri-
gen. Det var verdenshistoriens største med 20-40
mio. mennesker, der gik på gaden på verdensplan
samme dag, siger Studerende Mod Krig-medlem
og litteraturhistoriestuderende Mikkel Birk Jes-
persen på 23 år.

– Over halvdelen af de demonstrerende i Århus
skulle gerne være studerende eller unge, siger den
26-årige idehistoriestuderende Lars Henrik Carl-
skov fra Studerende Mod Krig. 

Politiske unge
Det er ikke et urealistisk mål, mener han, for hvis
der har været en mathed i de unge og de studeren-
des engagement i de store politiske og globale
spørgsmål, så er den vendt til engagement – eller
er ved det. 

– Der er et skift. Ungdomsorganisationerne får
flere og flere medlemmer, og unge tager mere stil-
ling og er i større grad aktive. Den udvikling går
ikke uden om de studerende på universiteterne,
siger Lars Henrik Carlskov.

Den personlige drivkraft for ham er at være med
til at ændre på en verden, som “udvikler sig i en
vanvittig retning”.

– Det er det emne, der har betydet mest for mig
de seneste tre-fire år. Vi har ikke tænkt os at glem-
me grundlaget for krigen. Den føres på en løgn, er
umenneskelig og hyklerisk. Hvad er det, der sker
med verden, når man tilsidesætter Genèvekonven-
tionen og menneskerettighederne? Og en me-
ningsmåling fra det britiske forsvarsministerium,
lækket til Sunday Times, viser, at over 80 procent
af irakerne vil have de udenlandske styrker ud, og
kun 1 procent af irakerne mener, at deres tilstede-
værelse øger sikkerheden, siger Lars Henrik Carl-
skov og tilføjer:

– Det ville være en barriere, hvis jeg ikke kunne
se, det nyttede noget at engagere sig, men det gør
det. Antikrigsbevægelsen vokser over hele verden. 

Mikkel Birk Jespersen tager hurtigt ordet: 
– Efter den store verdensomspændende demon-

stration skrev New York Times, at der igen er to
supermagter i verden – USA og World Public Opi-
nion. 

I kampen mod en stormagt som USA giver det
mening at starte lokalt, siger han:

– Vi er nødt til at skabe en anden verden, og der
skal vi handle lokalt. Vi skal tage kontrol over
vores egen verden, og den er knyttet til det lokale.

Torsdag den 9. marts kl. 17 holder Studerende
Mod Krig informationsmøde om demonstrationen
i Preben Hornungstuen. Her vil bl.a. studielektor
Omar Dhahir fortælle, hvorfor han, der er flygtet
fra Saddam Husseins Irak, gerne vil have de uden-
landske styrker ud af landet. 

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk

Studerende vil
stoppe krigen
En gruppe ved Aarhus Universitet 
vil mobilisere andre 1000 unge 
og studerende til en verdens-
omspændende fredsdemonstration.

edste lunger

fredsdemonstration

Stig Åvall Severinsen

er typen, der går

efter det perfekte 

og det optimale. 

Bl.a. har han via års

træning opnået den

ultimative kontrol

over sine lunger og

kan holde vejret i

over otte minutter. 
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Antropologi i Middelalderen 
og Renæssancen
– Kristendommen, teologien 
og de fremmede
Ole Høiris
551 sider, 448 kr., Aarhus Universitetsforlag

I Middelalderen og Renæssancen var der
ingen selvstændig antropologisk videnskab.
Alligevel blev der i stor stil reflekteret over
“de fremmede” og deres anderledeshed.
Folks verdensbillede var fastlagt af kristen-
dommen, så når de romerske kristne var i
krig med eller missionerede blandt de frem-
mede, var det især ved hjælp af Bibelen,
man bestemte og kategoriserede de frem-
mede folk og dermed definerede sig selv.

Bogen viser, hvordan det gennem hun-
dredvis af år er lykkedes at tolke nye og
overraskende erfaringer af andre lande og
folk ind i den kristne grundfortælling og der-
med fastholde en antropologi baseret på Bi-
belen.

Joyce og Danmark
Ida Klitgård og Steen Klitgård Povlsen
(red.)
197 sider, 248 kr., Aarhus Universitetsforlag

Antologien giver for første gang et sammen-
hængende billede af James Joyces indfly-
delse på moderne danske forfattere som
Tom Kristensen, H.C. Branner, Svend Aage
Madsen, Per Højholt og Peer Hultberg.
Bogen gør også rede for Joyces gæld til de
to danske forfattere J.P. Jacobsen og Georg
Brandes. Herigennem skildres også den
danske modernismes forhold til den euro-
pæiske højmodernisme.

Retorikkens aktualitet
Marie Lund Klujeff og Hanne Roer
312 sider, 348 kr., Hans Reitzels Forlag

Retorik er en gammel disciplin med rødder i
Antikken, men det er også et moderne kom-
munikationsfag, der undersøger, hvordan
tekster i bred forstand fungerer i konkrete
situationer.

Bogen er en ny grundbog, skrevet af
yngre, nordiske retorikforskere. Den giver en
oversigt over moderne retorisk teori og me-
tode og bringer eksempler på genre- og
publikumsanalyse, samtale- og argumenta-
tionsanalyse, komparativ retorik, billedreto-
rik og politisk retorik. Hvert kapitel rummer
både en præsentation af forskningsfeltet og
en udfoldet analyse af konkrete eksempler,
hentet fra centrale retoriske områder som
f.eks. politiske taler og diskussioner, kultur-
debatten, tv-interview, prædikener og juri-
diske krydsforhør. 

BØGER
“... jeg er en historie, 

fortalt af Gud, men bragt 
i forvirring af mig selv ...”

JOHANNES SLØK

Han var en af fire de store Århusteologer og en
af sin tids store og folkeligt anerkendte intellek-
tuelle. Men efter hans død i 2001 blev der stille
om teologen, idéhistorikeren og den provoke-
rende anarkist Johannes Sløks intellektuelle ef-
termæle. Også for stille, mente en gruppe stude-
rende på Idéhistorie – det fag, som Sløk grund-
lagde ved Aarhus Universitet i 1967 og blev før-
ste professor for.

De har for nylig udsendt bogen Et menneske
lades ikke i ro, der introducerer til flere facetter
af fagets founding father. Bidragene stammer
fra en række forelæsninger ved instituttet i
2003, men udkommer ved tilfældets træf netop
som Renæssanceåret er løbet i gang og kort
efter fejringen af 100-året for K.E. Løgstrup.

Timingen er nærmest symbolsk. Renæssan-
cen var afsættet for store dele af Sløks forfatter-
skab. Løgstrup var professoren, der i 1944 an-
satte Sløk og 15 år senere støttede hans ansæt-
telse som professor ved Det Teologiske Fakul-
tet. Og det er hans professorat, Sløk overtager,
da Løgstrup i 1977 går af.

Aktuelt budskab
Netop Sløks forhold til Renæssancen og Løg-
strup er et par af omdrejningspunkterne i anto-
logien, der næsten udelukkende er skrevet af
idéhistorikere. Senere på året udgiver forlaget
Anis en bog med vinkler på Sløks teologi, og
den 30. maj afvikler Afdeling for Idéhistorie
den første såkaldte Sløk-forelæsning, der skal
være en årlig tilbagevendende begivenhed. Så
måske Sløk skal have en renæssance i kølvandet
på “Løgstrupåret”?

– Vi synes, han har nogle aktuelle bud inden
for idéhistorie, teologi, filosofi og nogle spæn-
dende ret præcise analyser af det moderne
menneske, siger en af bogens redaktører, Paw
Hedegaard Amdisen, der også peger på Sløks
begreb om Gud som fortæller frem for skaber.

– At Gud fortæller mennesket som historier
er jo en næsten postmoderne pointe. Hans op-
mærksomhed på sprogets betydning gør ham
også meget aktuel. Det er i sproget, vi bliver til
som mennesker, og sproget sætter rammerne
for vores forståelse af virkeligheden.

Sløk er relevant igen, mener idéhistorikeren,
lektor Ole Morsing, der i bogen skriver om for-
holdet mellem Sløk og Løgstrup. 

– Sløks fikspunkt var Renæssancen, som altid
har været et svagt punkt i filosofiens og tænk-
ningens historie. Men Sløk har bl.a. bidraget
med spændende studier af filosoffen Cusanus,
som kun få andre har kørt i stilling. Og så ser
Sløk jo bl.a. Renæssancen som afgørende for
den afmagt, mennesket ender i efter at have ta-
get magten fra Gud og frigjort sig fra alle tradi-
tioner og autoriteter.

Længsel efter fællesskab?
Lektor Hans Hauge er den eneste bidragyder
uden for idéhistorikernes rækker. Han mener
ikke, der er så meget plads til Sløk på dagens
slagmark for idéer.

– Han var jo ikke originaltænker, men typisk
formidleren. Sløk sagde selv en gang, at forskel-
len på ham og Løgstrup var, at han selv var som
Stravinskij, der genbrugte andres brokker,
mens Løgstrup som Schönberg nyskrev det
hele. Og Sløks ironiske og skeptiske stil kan jo
slet ikke bruges i dag, hvor vi skal tale pænt og
være ordentlige, siger Hans Hauge, der skriver
om Sløk og Shakespeare. Men genlæsningen af
Sløks fortolkning af King Lear skuffer ham.

–  Og det var uventet. Jeg syntes engang, den
var god, men den er for løs. Det sjove var så at
opdage, at Sløk efter min mening ikke er den
store individualist, som jeg troede. Han længtes
efter fælleskabet, før det hele gik af lave i Re-
næssancen. Han bliver en slags modernitetskri-
tiker og fremstår langt mindre som den moder-

nitetens teolog, han er fremstillet som, og som
jeg også selv har læst ham.

Paw Hedegaard Amdisen mener, Sløks for-
hold til Renæssancen er tvetydigt.

– Renæssancen er på mange måder en befri-
else for mennesket, men også en forbandelse,
fordi mennesket henvises til sig selv uden noget
sikkert fikspunkt i en tilværelse, som bliver ab-
surd. Men om han begræder det, er ikke helt
klart, siger han.

Provokatør 
Ole Morsing afviser, at Sløk skulle længes tilba-
ge til et fællesskab.

– Sløk er ironisk. Han har en tragikomisk
holdning til en absurd verden. Men sådan er
den blevet, og han ønsker den ikke anderledes.
Forvirringen kommer bl.a., fordi Sløk i den po-
litiske debat giver en fornemmelse af, at han
med Søren Kierkegaard vil tilbage til enevæl-
den. Men han er lige så meget anarkist og pro-
vokatør, og det vel hans største styrke at kunne
prikke til ømme punkter, mener Ole Morsing.

Sløk nåede inden sin død at udgive omkring
50 bøger. Men hans livsværk har i et par årtier
stået i skyggen af Løgstrups skabelsesteologi og
metafysik, der absolut ikke var Sløks kop te. 

– Løgstrup er nok blevet opfattet som en me-
re seriøs tænker, hvor Sløk ikke udviklede de
store filosofiske systemer. Sløk ville nedbryde
systemer og selvfølgeligheder og kom ikke med
bestemte svar, så det er nok en del af forklarin-
gen, siger Paw Hedegaard Amdisen. Han me-
ner, der i dag kan være brug for at prikke hul i
de store sandheder og som Sløk relativere den
videnskabelige sandhed og tale om den funda-
mentale uvidenhed.

Når det kom til den, kunne man efter Sløks
mening slet ikke udtale sig. Hans konklusion
var derfor også, ifølge Ole Morsing, at man lige
så godt kunne gå i Stakladen og drikke bajere,
for det er der i det mindste mening i.

Et menneske lades ikke i ro
– facetter af Johannes Sløks forfatterskab
Paw Hedegaard Amdisen, Lars Gorzelak 
Pedersen og Morten Riis (red.)
Kr. 198,-. Aarhus Universitetsforlag.

Helge Hollesen / campus@au.dk
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Redigeret af Hans Plauborg

Sløks renæssance
Århusianske idéhistorikere støver fagets grundlægger af 
og peger på hans aktualitet på idéernes slagmark.

Johannes Sløks afskedsforelæsning i april 1986 blev et tilløbsstykke. Men efter hans død blev der påfaldende 

stille omkring hans intellektuelle eftermæle. Det vil en gruppe yngre idéhistorikere nu rette op på.

Universitetshistorisk Udvalg



Dansk Industri (DI) ser gerne, at universiteter-
ne fremover bliver belønnet for at få kandida-
terne i arbejde – og ikke som i dag alene for at
færdiguddanne dem. Globaliseringsrådet har
taget forslaget op til overvejelse. Hva’ mening-
en?, har CAMPUS spurgt forskningschef Char-
lotte Rønhof fra DI. 

Skal beskæftigelsestaxameteret afløse det 
nuværende STÅ-taxameter?

– Nej, overhovedet ikke. Det nuværende
taxameter må være grundpillen i systemet, og
så kan man forestille sig en form for bonus.
Den nuværende model har mange fordele, så
der er ikke grund til at smide en bombe ind i
det eller forestille sig, at universitetet først får
alle sine penge, når man færdiguddanner kan-
didater til job. Vi skal ikke gøre det mere be-
sværligt for os selv. Vi bliver bare nødt til at
uddanne til beskæftigelse, for vi får hårdt brug
for de mennesker i fremtiden, så samfundet
har en interesse i, at vi også prøver at dreje
udbuddet af uddannelser i retning af, hvor der
er en efterspørgsel på de færdige kandidater. 

Hvad er problemet med det nuværende 
taxametersystem?

– Den nuværende model har den svaghed,
at der ligger en opfordring til kassetænkning i
den. Jeg siger ikke, at det altid sker, men det
ligger i modellen. Derfor har vi i årevis sagt til
universiteterne, at de selv må tage det ansvar

på sig, så de ikke uddanner til arbejdsløshed.
Det har vi sagt igen og igen – før og efter uni-
versitetsreformen – men vi har ikke rigtigt set
nogen gøre noget endnu. Jeg vil dog sige, at
bl.a. Aarhus Universitet er begyndt at røre på
sig. 

Hvem skal gøres til dommer over, hvilke job
der udløser bonus? Og hvor lang tid skal kan-
didater være i jobbet – kan det være et
vikariat?

– Vi er ikke de bedste til at lave sådanne
modeller. De konkrete modeller skal Viden-
skabsministeriet – og universiteterne – ud-
tænke. Hvis man altså overhovedet vil det her.
Det eneste, jeg siger, er, at sværere er det ikke.
Et helt oplagt sted at tage fat er udviklingskon-
trakterne, hvor der ikke er økonomi på i dag,
men hvor man sagtens kunne koble økonomi
på, sådan at man laver nogle mål for, hvor
mange kandidater man uddanner osv., og så
forpligte sig over for samfundet på, at de
finder beskæftigelse. Man kan f.eks. tage den

generelle AC-ledighed og sige, at det er nor-
men, og hvis man så uddanner kandidater
med en ledighed over normen, så får det øko-
nomiske konsekvenser.

Hvis man lader det være op til universiteter-
ne at bestemme udbuddet efter beskæftigel-
sesmuligheder, risikerer man så ikke en
anden form for kassetænkning – nemlig den,
at universiteterne kun udbyder jobsikre fag?

– Det behøver det ikke betyde. Der er ikke
tale om, at de brødløse uddannelser ikke skal
findes, eller at man ikke skal kunne læse litte-
raturvidenskabelige fag eller kunsthistorie,
som er nogle af de fag, hvor der er høj ledig-

hed. Men spørgsmålet er, hvor mange der skal
læse det. Mange unge går direkte ud i arbejds-
løshed, og det er hverken forsvarligt i forhold
til samfundet eller de studerende.

Hvad med de lidt skæve uddannelser og 
udvikling af nye uddannelser? 

– Der vil også være plads til skæverter, og
med nye uddannelser ved vi, at der er en vis
træghed i forhold til at få job. Det er jo ikke
meningen, at hele universitetets økonomi bli-
ver bombet, fordi man opretter nye uddan-
nelser. Men den balance kan man også sagtens
finde.

Sys Christina Vestergaard / scv@adm.au.dk 
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OPINION
Redigeret af Helge Hollesen – Indlæg sendes til campus@au.dk 

Der bliver også plads til skæverter

Det er det samme hver gang. Hver gang jeg
fortæller, at jeg læser religionsviden-
skab på Det Teologiske Fakultet (TF),
skal jeg i samme sætning berettige
fakultetets eksistens. “Det Teologi-
ske Fakultet burde nedlægges,”
hører jeg mine medstuderende fra
andre fakulteter sige. Hvorfor? Uni-
versitetet skal ikke uddanne præster,
og på TF handler det hele om kirkehi-
storie og trosbekendelse, lyder fordommene.
Men faktum er, at præster uddannes på pa-
storalseminariet, ikke på TF. Faktisk er det
mit klare indtryk, at man bedømmer os på
uvidenhed og fordomme uden egentligt kend-
skab til, hvilke uddannelser det egentlig er, vi
tager, og hvilken forskning vi bedriver. Det er

temmelig usagligt, særligt for universitetsstu-
derende.

Uddannelserne på TF er humanistiske ud-
dannelser, og som sådan er der ikke bedre ar-
gumenter for at nedlægge fakultetet end for at
nedlægge hele humaniora. Det er der måske
også stemning for lige nu, men den diskus-
sion vil jeg lade andre om at føre.

Tilbage til sagens kerne. På TF er der tre ud-
dannelser: teologi, religionsvidenskab

og arabisk sprog og islamisk kul-
tur. Vi er et lille fakultet sam-

menlignet med de fire øvrige på
Aarhus Universitet, men til
gengæld har vi en høj faglig
specialisering. Netop fordi tre

beslægtede uddannelser befin-
der sig under samme tag, kan vi

dele undervisningskræfter og have
glæde af og styrke hinandens forskning.

– noget, der ikke var muligt, hvis de tre studi-
er lå spredt rundt om på humaniora i forskel-
lige afkroge af Universitetsparken. Den forsk-
ning og viden, som studerende og undervisere
på TF har, viser sig i disse tider at være en
særligt relevant ressource, nu hvor politikere

og samfundsforskere kommer til kort over for
religioners kompleksitet og savner forståelse
for de voldsomme reaktioner, vi ser i den
muslimske verden. Alligevel skal vi altså be-
rettige fakultetets eksistens.

På TF studerer vi aspekter ved kulturen som
f.eks. sprog og religion. Og for at retfærdiggø-
re, hvorfor det er vigtigt, kan jeg citere profes-
sor ved Afdeling for Religionsvidenskab Ar-
min W. Geertz: “Uden kultur har vi ikke mu-
lighed for at udnytte vore hjerner” (Week-
endavisen d. 13.-19. januar 2006). 

Altså: Kulturen må ses som grundlaget for
de mange vise tanker, der tænkes, og de be-
tydningsfulde teorier, der udvikles på fakulte-
ter som f.eks. det samfundsvidenskabelige og
det naturvidenskabelige. Stillet på spidsen:
Uden kultur ingen universitetsuddannelser i
det hele taget. Kunne det så tænkes, at det er

væsentligt at studere dette fænomen, “kultu-
ren”?

Jeg synes, det er værd at bemærke, at det er
religionsforskere, teologer og folk med viden
om islamisk kultur, der har ekspertstatus i
disse tider, hvor en vis Muhammed (fred være
med ham) har fået en del spalteplads. Her er
der ikke tale om “fifteen minutes of fame”.
Religionerne og de glæder og/eller forviklin-
ger, de medfører, mister næppe deres aktuali-
tet.

Derfor er det meningsfuldt, at Det Teologi-
ske Fakultet bevares som et selvstændigt fa-
kultetet. Det vil styrke både forskning og fag-
lighed inden for felterne religion og kultur –
et felt, der uomtvisteligt er både relevant og
tidssvarende. 

Eksistensberettigelse

Jon Boiesen,

stud.mag.

Celia Haldan 

Voetmann, stud.scient.

Casper Foldager,

stud.med.

Nikolaj Steenberg,

stud.jur.

klummen

Klummepanelet:                                    (Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.)

Ruth Marbæk Jensen,
stud.mag.

hva’ meningen?

Charlotte Rønhof, forskningschef, Dansk Industri

TA’ BUSSEN - LINIE 888

ÅRHUS  
ROSKILDE
KØBENHAVN

KUN 120 KR.
For studerende og seniorer
fra mandag til torsdag

Rejsetid ca. 3 timer.
Afgang fra Århus 
rutebilstation.

Tlf. 70 210 888 
Online booking:
www.linie888.dk
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Den Centrale Administration, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, tlf. 8942 1151.

Deadline for Meddelelser onsdag kl. 12.00 i ulige uger – 10 dage før udgivelse.

Journalkontoret forbeholder sig ret til – i den trykte avis – at forkorte opslagene 

med henvisning til, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger. 
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Se deadlines på www.au.dk/da/adm/journal/meddel/

Se alle opslag i fuld længde på www.au.dk/meddelelser 

MEDDELELSER

Foreslæsninger

SAM

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i stats-

kundskab afholder cand.scient.pol. Rune Stubager en

offentlig forelæsning over emnet “Der ønskes en dis-

kussion af den økonomiske højre-venstredimensions

fortsatte betydning for partivalget i Danmark”. Fore-

læsningen finder sted fredag den 3. marts 2006 kl.

14.15 i Aud. A 1, Bygning 1333.

Tildelinger

SUN

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske

Råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Overlæge Mette Nørgaard for afhandlingen “Haema-

tological malignancies and bacteraemia: Risk and

prognosis”.

Cand.scient. Jesper Graakjær for afhandlingen “Intra-

cellular telomere length dynamics in human cells”.

Cand.scient. Susanne Louise Schousboe Sjøgaard for

afhandlingen “Structural and functional characteriza-

tion of the Vps10p-domain receptor SorCS2”.

Cand.med. Peter Krogh Brynningsen for afhandlingen

“Ischemic stroke and prognostic factors in elderly. 

Diurnal blood pressure variation and nutritional sta-

tus”.

Docent, cand.scient. Peter Vuust for afhandlingen

“Neural processing of polyrhythmic structures in

music”.

SAM

Det Akademiske Råd har tildelt ph.d.-graden i 

nationaløkonomi til følgende: 

Marianne Simonsen for afhandlingen “Essays on

Motherhood and Female Labour Supply”.

Peter Sandholt Jensen for afhandlingen “Essays on

Growth Empirics and Economic Development”.

Det Akademiske Råd har tildelt Marie Louise Brock
Faber ph.d.-graden i jura på grundlag af afhandlingen

“Afståelsesret og andre former for lejerskifte”.

TEO

Det Akademiske Råd har den 6. februar 2006 tildelt

cand.theol. Helle Møller Jensen ph.d.-graden i teologi

for afhandlingen “Sjælesorg mellem teori og praksis.

En studie i sjælesorg under hensyntagen til Søren

Kirkegaards brug af krops- og bevægelsesmetaforer i

fire opbyggelige taler”.

NAT

Det Naturvidenskabelige Fakultet har den 30. decem-

ber 2005 tildelt ph.d.-graden i naturvidenskab til føl-

gende:

Dariusz Piotr Biernacki for afhandlingen “The Theory

of Programming Languages with Delimited Continua-

tions”.

Cand.scient. Jesper Heidemann Langhoff for afhand-

lingen “Ground Water Surface Water Interaction with

Focus on Streams an Alluvial Plains in west Jutland,

Denmark”.

Det Naturvidenskabelige Fakultet har den 17. januar

2006 tildelt ph.d.-graden i naturvidenskab til

cand.scient. Henning Korsholm Rohde for afhandlin-

gen “Formal Aspects of Partial Evaluation”.

Hjælp til studierne
Studenterrådet inviterer dig med til en række kurser,

der kan gøre dit liv som studerende lidt lettere. På

en weekend lærer du enten at blive bedre til studie-

teknik, opgaveskrivning, computerbrug, specialeskriv-

ning, mundtlige oplæg, CV-skrivning eller jobsamtaler.

Se: www.au.dk/meddelelser. 

E-læringsenheden
E-læringsenheden tilbyder følgende kurser og 

workshops for ansatte ved AU:

7. marts: Få dit budskab igennem på Internettet

14. marts: Lyd til dokumentation, interviews og 

optagelse af forelæsninger

26. april: hold møder over nettet

For yderligere oplysninger og tilmelding se

www.au.dk/e-learning.

Forskeruddannelsen - Sundhedsvidenskab
Oversigt over kurser kan ses på

www.health.au.dk/forskeruddannelse

The Global Village Experience
"Global Village for Future Leaders in Business and In-

dustry" is a summer program arranged by and taking

place at Lehigh University, Pennsylvania from June

24th - August 5th. Applications are accepted until

March 1st. For further information please visit:

www.au.dk/meddelelser.

øvrige opslag

Ved Aarhus Universitet er nedenstående stillinger 

opslået ledige. Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå 

af fakulteternes hjemmesider.

Studentermedhjælp og forskningsår 
ved Institut for Folkesundhed
Ved Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin gennemfø-

res i 2006/7 et humant provokationsforsøg. Der er

mulighed for at en medicinerstuderende kan deltage

som projektmedarbejder i form af et forskningsår.

Interesserede medicin- eller biologistuderende kan

medvirke som betalt studentermedhjælp på projek-

tet. Ansøgningsfrist den 1. marts 2006. Se:

www.au.dk/meddelelser.

andre institutioner

ESA En del stillinger er opslået ledige ved den 

europæiske rumfartsorganisation. Yderligere 

oplysninger på www.esa.int/hr/index.htm

Danida Internationale stillinger. 

Se www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

SU-kontoret 
er lukket onsdag den 8. marts pga. seminar.

Kontoret er igen åbent for personlige og 
telefoniske henvendelser 

fra torsdag den 9. marts kl. 10-14.

priser

Dronning Ingrids Forskerpris
Gigtforeningens bestyrelse har besluttet at uddele et

beløb på kr. 100.000 fra Dronning Ingrids Forsknings-

fond til en forsker, som har gjort sig gældende inden

for ryg-, led- og muskelforskning. Indstillingerne skal

være Gigtforeningen i hænde senest torsdag den 6.

april 2006 med morgenposten. Se: www.au.dk/med-

delelser. 

Grundtvig og den tidlige tradition
Den 31. marts 2006 kl. 10.00-17.15 (festmiddag kl.

18.00) på Aarhus Universitet. Arrangeret af Center for

Grundtvig-studier, Det Teologiske Fakultet i samarbej-

de med Grundtvig-selskabet, Vartov. Tilmelding se-

nest d. 20. marts 2006. Se: www.au.dk/meddelelser.

Dansk Etnografisk Forening 
Årsmøde 2006 med temaet “Lidelse, Helbredelse og

Sundhed i Danmark”

Den 7. og 8. april, Afd. for Antropologi og Etnogra-

fi, Aarhus Universitet, Moesgaard. Læs mere på:

www.etnografiskforening.dk.

møder

Konferering

SUN

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske

Råd har konfereret den medicinske doktorgrad til

overlæge Niels Abildgaard for afhandlingen “The

bone disease in multiple myeloma: Pathophysiologic,

clinical, and prognostic aspects”.

ph.d.-graden 

legater

Etatsråd C.G. Filtenborg og hustru Marie Filten-
borgs Studielegat
Ansøgningsskemaer udleveres på advokatkontoret i

februar måned 2006. Ansøgningsfristen udløber den

1. marts 2006. Se: www.au.dk/meddelelser.

Keld Fredbergs Legat
Legatets formål er at hjælpe de kursister, der har af-

sluttet en adgangsgivende eksamen ved VUC Odense

og som læser videre ved en dansk undervisningsin-

stitution. Ansøgningsfristen er mandag den 3. april

2006. Se: www.au.dk/meddelelser. 

TTiill  lleejjee::

I rolige omgivelser udlejes stor lækker 1. sals 

lejlighed på 85 kvm. med altan, beliggende tæt

ved Uni. Lejligheden indeh. stor entre, køkken

m/komfur, opvaskemaskine og køl/frys, stue, sove-

værelse, værelse og badeværelse. Til lejligheden

hører også cykelrum, samt adgang til vaskekælder

og fælles have. Lejligheden ønskes udlejet i perio-

den 01.04.06.-01.04.09. Husleje kr. 8.000,- + for-

brug af el, vand og varme. Depositum kr. 8.000,-.

Velegnet til bofællesskab for op til 3 prs.

Tlf. 6221 0021 advokat Kjeld Klausen 

email: advokaterne@codanhus.dk

Villa i Vejlby-Risskov udlejes fra ca. juli 2006 til

ca. juli 2007. 114 kvm, 3 vær, stue, nyt køkken 

og stor have. Møbleret. Kr. 7.000 + forbrug.

Jakob Hohwy 86215777 email:

filhohwy@hum.au.dk

Lejlighed udlejes. Møbleret lejlighed på 75 kvm.

beliggende i Risskov udlejes på tidsbegrænset 

lejemål (1/2-2 år). Ledig fra 01.03.06. Husleje inkl.

varme, el, kabeltv samt internet, kr. 5.700,-/md.

8617 8809

Dejlig villa i nærheden af Aarhus Universitet (gå

afstand til skov og strand) udlejes i juli 2006, 

eks. som enkelt uger eller hele måneden til 

danskere eller udlændinge med tilknytning til 

Aarhus Universitet. Mobil 2325 1575

Boligannoncer
Sendes til 

Studenterrådet, Aarhus Universitet, 

Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C., 

Tlf. 8942 5464.

vedlagt 30 kr. til dækning af omkostninger. 

Ved indrykning via e-mail: sr@sr.au.dk

indbetales beløbet med angivelse af navn 

på 3635 - 4809 5008 45.

Annoncen kan afleveres personligt 

på ovennævnte adresse. 

Se også boligannoncerne på: www.sr.au.dk

Her er det også muligt at indtaste sin annonce

gratis. Annoncen vil være tilgængelig i ca. 20

dage.

bolig

stillinger

Højteknologifonden 
Højteknologifonden støtter strategiske satsninger

inden for forskning og innovation, der kan styrke

vækst og beskæftigelse og understøtte Danmarks vi-

dere udvikling som højteknologisk samfund. Interes-

setilkendegivelser vedrørende “Højteknologiske pro-

jekter” skal være Højteknologifonden i hænde senest

den 4. april 2006, kl. 12.00. Se det fulde opslag på:

www.hoejteknologifonden.dk

Hjerteforeningen 
Biomedicinsk forskningsudvalg og Udvalg for fore-

byggelsesforskning har ansøgningsfrist den 3. april

2006 kl. 12.00. Se www.Hjerteforeningen.dk “for fag-

folk”, opdateres løbende. 

Ph.d.-stipendier/kandidatstipendier ved 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er et antal

ph.d.-stipendier og kandidatstipendier ledige til be-

sættelse pr. 1. maj. Ansøgningsfrist: 3. marts 2006 kl.

12.00. Se opslagenes fulde ordlyd på: www.sam-

fundsvidenskab.au.dk/opslag eller ret henvendelse til

Kirsten Dybdahl Sørensen, e-post kds@adm.au.dk

(eller på tlf. 89421531, fax 89421540).

Studenterrådet søger
ny generalsekretær

Drømmer du også om studiejobbet 
med den fede hyre? 

Ikke hos os! 
Men du kan få en fed titel 

og et ledelsesmæssigt ansvar 
i et hyggeligt miljø 

blandt andre engagerede studerende.

Studenterrådet ved Aarhus Universitet søger 

fra 1. april 2006 ny generalsekretær. 

Stillingen er normeret til 18 timer om ugen 

med løn og ansættelsesvilkår 

i henhold til gældende overenskomst. 

Du er studerende, har forståelse for økonomi, 

og du er god til at arbejde selvstændigt.

Ansøgningsfrist er fredag den 17. marts 2006 

Yderligere oplysninger på www.sr.au.dk 

eller ved henvendelse til generalsekretær 

Kirstine Rask Lauridsen tlf. 2899 2327.



Tirsdag 28.
kl. 9.30. international spouses group

Guided tour at the City Hall followed by a talk by

Mayor Nicolai Wammen.

kl. 15. foreningen motionscentret

Ordinær generalforsamling  International Students

Centre, Willemoesgade 15 D.

Onsdag 1.
kl. 14.15. æstetisk seminar

Professor Haun Saussy, Yale University, on future

tasks of Comparative Literature. Lok. 124, Kasernen,

Langelandsgade. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe

og Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

Fredag 3.
kl. 9.15.-16. søren kierkegaard 

træf om glæden

Otte passionerede Kierkegaard-undervisere ved AU

giver deres bud på, hvori Kierkegaards glæde ligger.

Der vil være god tid til levende dialog og til sang og

musik. Aulaen, Ndr. Ringgade. 

Læs mere på www.kierkedgaardtraef.au.dk

kl. 10:15-16. antiterrorismens idéhistorie 

Seminarrække – denne gang om sørøvere, leje-

soldater og partisaner. Seminarerne er åbne for 

alle. Mere på www.hum.au.dk/nyheder/kalender 

Nobelparken, bygn. 1455. lok. 127. 

Arr.: Afd. for Idéhistorie.

Mandag 6.
kl. 14.15. akademiet for 

de tekniske videnskaber 

Postdoc Henrik Knudsen, Steno Instituttet, om 

akademiet og den forskningspolitiske formering 

i mellemkrigstiden. Aud. G4, bygn. 532, 

Ny Munkegade. Arr.: Steno Instituttet.

kl. 15.15. den darwinistiske og den 

religiøse fortolkning af naturen

I foredragsrækken om intelligent design taler lektor,

dr.theol. Jakob Wolf om den før-videnskabelige fæno-

menologiske beskrivelse af naturens udvikling, der

åbner for en religiøs fortolkning. Mødelokale 1, 

Studenternes Hus. www.teo.au.dk/teonat/program 

Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

Tirsdag 7.
kl. 16-18. vrede og forsoning

Filosoffen Thomas Brudholm, Dansk Institut for Inter-

nationale Studier, taler om ofrenes vrede og mod-

stand mod tilgivelse i forbindelse med Den Sydafri-

kanske Sandheds- og Forsoningskommission (TRC),

og hvordan den blev imødegået og reflekteret hos

bl.a. Desmond Tutu.

Lektor Peter Lodberg, Afd. for Systematisk Teologi,

taler om teologiens rolle i konfliktløsning. Aud. 2,

Det Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

kl. 19.30. den moderne 

neodarwinistiske syntese

Hvis vi ser bort fra vores betragtelige biologiske arv

som chimpansernes slægtninge, vil vi afskære os fra

afgørende indsigt i, hvordan samfund kan være sta-

bile og bæredygtige, og hvordan individer kan føle

sig bedst muligt tilpas som medlemmer af globale

og lokale samfund, siger professor i populationsbio-

logi, Jacobus J. Boomsma. Kr. 25,- for ikke-medlem-

mer. Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus.

Arr.: Studenterkredsen.

Onsdag 8.
kl. 10-12. international spouses group

Mini ISG Concert (including pieces by Mozart) by 

Nobuko Tanenouchi and Mitsuko Seki. 

Richard Mortensen-stuen, Studenternes Hus.

kl. 14.15. hvordan finder vi 

vej i en verden af overflader?

Sociologen Henrik Dahl om livsstil, de små, men 

vigtige forskelle mellem danskerne, og hvordan pro-

fessionelle analyse- og markedsføringsfirmaer bruger

denne viden om bl.a. moderne meningsdannelse.

Lok 138, Adornobygningen, Helsingforsgade 8. 

Arr.: Institut for Informations- og Medievidenskab.

kl. 19. tid og evighed

Tidsforsker og professor Peter Øhrstrøm om tidsop-

fattelser, og hvordan tid forholder sig til evigheden.

Hvordan hænger det sammen med den kristne

virkelighedsopfattelse? Rødkløvervej 3. 

Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 9.
kl. 10-15. if culture follows money 

what will happen in china?

Seminar om kultur og globalisering i Kina med bl.a.

en af Kinas førende intellektuelle, prof. Liu Dong fra

Beijings Universitet, og gæsteprofessor ved AU, prof.

Haun Saussy, Yale University. Flere oplysninger på

www.hum.au.dk/nyheder/kalender/  Richard Morten-

sen Stuen, Studenternes Hus. Arr.: Mads Rosendahl

Thomsen og Anne Wedell-Wedellsborg.

kl. 17. studerende mod krig

Informationsmøde som optakt til demonstration mod

krigen i Irak den 18. marts. Læs også artikel side 7.

Hornungstuen, Studenternes Hus. 

Arr.: Studerende Mod Krig. 

kl. 19. forfatteraften med helle helle

Helle Helle fortæller med udgangspunkt i sin nyeste

roman Rødby-Puttgarden om skrivemetode og 

inspiration. Kr. 40,-. Foyeren, Æstetiske Fag, 

Langelandsgade 139. 

Arr.: Litteraturhistorisk Foredragsforening Variant.

kl. 19. netværk som karriereredskab

Workshop med Susanne Hoeck fra Journalisterne

MG50 om netværk som redskab til at forbedre og

udvikle din karriere. Der er også inspiration til gode

netværksredskaber samt oplysninger om eksisteren-

de netværk. Gratis, men tilmelding senest den 7.

marts på michael@breum.dk 

sTUDENTERHUS åRHUS, Nordhavnsgade 1. 

Arr.: sTUDENTERHUS åRHUS m.fl.

kl. 19.30. platon

Platon er temaet for seneste udgave af tidsskriftet

SLAGMARK. Ph.d.-stipendiat Morten Sørensen Tha-

ning er en af bidragyderne og holder aftenens Pla-

ton-foredrag. Richard Mortensen-stuen, Studenternes

Hus. Arr.: Idéhistorisk Forening.

Fredag 10.
kl. 14.15.metaforer for kommunikation 

Gertrud Latif Knudsen introducerer en kognitiv 

analytisk tilgang til organisationskommunikation 

og giver et bud på betydningen af et corporate 

tilsnit i den interne kommunikation. 

Lok. 138, Adorno-bygningen, Helsingforsgade 8. 

Arr.: Informations-og Medievidenskab.

kl. 20. poetry slam

Jyske poeter er i centrum denne aften. (Gratis/

kr 30). sTUDENTERHUS åRHUS, Nordhavnsgade 1. 

Arr.: Poetklub Århus.

Tirsdag 14.
kl. 19.30. renæssancens idégrundlag 

i italien og europa

Professor Marianne Pade om renæssancen som en

kulturel bevægelse, renæssancebegrebets opståen 

og de vigtigste fortolkninger af dens idégrundlag.

Mødelokale 2, Studenternes Hus. Arr.: Historia.

KALENDER
Oplysninger om arrangementer sendes til campus@au.dk 
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28.2.-14.3.

idéhistorie

teologi

intelligent

design

viden-

skabs-

historie

evolution

historie

poetry

kommu-

nikation

karriere

idéhistorie

spouses spouses

motion

litteratur

tid og tro

politik

kina og 

kultur

Naturen i havet giver menne-

sker meget mere end fisk. De

biologiske processer i havet har

også afgørende betydning for,

hvordan miljøet på landjorden

udvikler sig, og netop biologien

i havet bliver i disse år påvirket

af klimaforandringer. Hvilke

konsekvenser, det kan få vores

omgivelser, kan man høre mere

om, når professor i marinøkolo-

gi Katherine Richardson fra Bio-

logisk Institut den 28. februar

lægger ud med det første af

seks foredrag om vand, som

Det Naturvidenskabelige Fakul-

tet arrangerer dette forår. Her

vil hun også fortælle om, hvor-

dan den danske havekspedition

“Galathea 3” forventes at bidra-

ge til en bedre forståelse af kli-

maets påvirkning af havet.

Men foredragsrækken, der

følger op på udstillingen “Vand

alle vegne”, som i efteråret blev

vist på Steno Museet, kommer

omkring mange aspekter. Ugen

efter fortæller lektor Kurt Søren-

sen, Geologisk Institut, om mo-

derne geofysiske metoder til at

lokalisere de vandførende lag i

jorden. Den helikopterbårne

metode, SkyTEM bliver præsen-

teret. Og den 14. marts fortæl-

ler projektmedarbejder – og

“vejrdame” ved TV2 – Charlotte

Autzen om vandets betydning

for vejret og drivkraft i vold-

somme tropiske orkaner. Sene-

re følger foredrag om vand i

menneskekroppen, vand på

Mars, og hvad vand egentlig er.

Der er gratis adgang til foredra-

gene, som løbende vil blive an-

nonceret på denne side.

vand - 6 foredrag

kl. 19-21. 28.2, 7.3., 14.3.,

21.3., 28.3. & 4.4.

gratis adgang. 

søauditoriet, 

wilhelm meyers allé

Arr.: det naturviden-

skabelige fakultet

www.nat.au.dk/foredrag 

kortfilmens mestre 

Gennem 10 år har den den passionerede kortfilmselsker Richard

Raskin bragt små filmiske mesterværker til universitetet, hvor lekto-

ren ved informations- og Medievidenskab har stået for et interna-

tionalt kortfilmsymposium. Det har givet de studerende både film-

oplevelser og mulighed for at suge viden fra de internatonalt aner-

kendte instruktører, som Richard Raskin også har fået til at komme

omkring Århus.

Nu står det 11. symposium så for døren. Og som så ofte før har

lektoren fundet frem til film, der har modtaget adskillige priser ved

internationale festivaler og konkurrencer.

Det gælder bl.a. den slovenske film (A) Torzija, der med en ser-

bisk instruktør og bosnisk manuskriptforfatter i mere end én for-

stand er et grænseoverskridende værk fra det krigshærgede Bal-

kan. Filmen har bl.a. en Guldbjørn fra Berlin med i bagagen.

Den fem minutter lange svenske Fem Trappor fortæller om en

90-årig kvinde, der erindrer sin første kærlighed, mens ambulance-

folk bærer hende ned ad trapperne.

Endelig har Raskin også fundet frem til den underfundige fran-

ske Le vigile om en mand, der tager et job som sikkerhedsvagt –

et valg, der viser sig ikke at være det helt rigtige for ham.

Dagen efter symposiet på universitetet er det muligt at se filme-

ne og møde instruktørerne i biografen Øst for Paradis, og det loka-

le filmmiljø kan også hente inspiration ved et arrangement på

Århus Filmværksted om fredagen. Senere skal de udvalgte kortfilm

også en tur omkring Den Danske Filmskole, som også er en af

Raskins samarbejdspartnere.

11th international short film symposium

onsdag 15. marts kl. 14.15. 

lok 138, adornobygningen, helsingforsgade 8. 

torsdag 16. marts kl. 19-21 øst for paradis

arr.: institut for informations- og medievidenskab

litteratur

filosofi

livsstil

vand, vand og atter vand



Forskerne skal i medierne. Det ved vi, og
det kommer de. Men hvorfor er det, at de
selv samme medier gang på gang skal spille
på forestillingen om forskere som en flok
langskæggede mumitrolde iført støvede
tweedjakker, hængerøv og mentale skyklap-
per?

Forleden var den der igen. Endda i dag-
bladet Information, som har annonceret, at
den vil til at fortælle flere gode historier fra
universitetsverdenen: “Den verdensfjerne
og gale professor er en truet art”, lød over-
skriften på en artikel, der handlede om de
nye krav om, at undervisere skal dokumen-
tere deres undervisningskompetencer. 

“Verdensfjerne”; nå ja, lad gå. Det kan
være, at enkelte forskere er distræte ud
over gennemsnittet, men den slags kommer
jo let af at beskæftige sig med dybe emner
som stigbøjlens historie og kvanticering af
modulirum.  Men ligefrem “gale”? Man må
formode, at redaktionssekretæren på Infor-
mation har set alt for mange Dr. Mabuse-
og Frankenstein-film om gale forskere for
selv at kunne tro på billedet af, at der lige-
frem skulle være en hel art af truede
verdensfjerne og gale professorer på de
danske universiteter.

Et andet eksempel så man forleden i Ny-
hederne på TV2. Det handlede om den un-
ge Århus-biolog Maria Vibe Norups bane-
brydende forskning i såkaldt sympatrisk
artsdannelse på en ø ud for den australske
kyst. Sympatrisk artsdannelse – det lyder
så verdensfjernt og støvet, at det må være
et emne for en biologinørd med kronisk
saltvand i sine waders og en alt for lille tro-
pehjelm, tænkte speakeren højt på seernes
vegne for derefter at afsløre: Halløj, forske-
ren er sørme en ung kvinde, som hverken
er uæstetisk, verdensfjern eller svær at for-
stå. Men fordommen skulle lige luftes. 

De studerendes skyld
Og det bliver den såmænd i det meste af
den vestlige verden fra tid til anden – må-
ske lige med undtagelse af Frankrig, hvor

anti-intellektualismen aldrig rigtig har gre-
bet om sig. For det er blandt andet den, det
handler om – anti-intellektualismen –
mener kulturhistorikeren E. Lisa Panayoti-
dis fra universitetet i Calgary i Canada. 
Hun har redigeret bogen Historical Identi-
ties: The Professoriate in Canada om frem-
stillingen af canadiske professorer gennem
tiden, og den viser, siger hun, at de stereo-
type forestillinger om universitetsforskere
især skyldes de studerende.

– Forestillingen om den distræte og ver-
densfjerne professor skyldes her i landet
ikke mindst den satiriske studenterjourna-
listik i slutningen af det 19. og begyndelsen
af det 20. århundrede. Studerende var den-
gang som i dag optaget af at definere deres
professorer som enten undervisere eller
forskere. Var de rigtig gode forskere, var de
nok dårlige undervisere, fordi de så tilbrag-
te for lidt tid med de studerende, siger E.
Lisa Panayotidis til CAMPUS.

Den store skurk
I løbet af det 20. århundrede er forestillin-
gen blevet dybt forankret i mange folks be-
vidsthed, mener hun.

– Det hænger sammen med den udbredte
anti-intellektualisme og den generelle man-

gel på forståelse for, hvad forskere egentlig
laver. Man kan sige, at nogle professorer i
tidens løb ikke ligefrem har gjort deres til
at aflive myten, men helt ærligt er det jo en
forældet forestilling, som kun tjener til at
såre universitetsforskere. Der er tale om
stereotyper baseret på humor og karikatu-
rer, siger hun.

Hun mener i øvrigt, at den helt store ca-
nadiske skurk, når det gælder om at fast-
tømre forestillingen om den støvede, ver-
densfjerne professor, er humoristen Ste-
phen Leacock (1869-1944).

– Han var en del af staben på McGill
University fra ca. 1900 til 1936, og han vi-
ede næsten sit liv til at gøre grin med pro-
fessorernes påklædning og manerer, siger
Panayotidis forarget.

Den kvindelige lektor har i øvrigt planer
om at lave en ny bog, der udelukkende ser
på det visuelle billede af verdensfjerne pro-
fessorer gennem tiden. 

Historical Identities: The Professoriate in
Canada E. Lisa Panayotidis og Paul Stortz
(red.). University of Toronto Press 2005.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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Hunde har accent

En engelsk undersøgelse viser nu, at ikke alene kom-
mer en del hunde og hundeejere til at ligne hinanden
med årene. De får også samme regionale accent.

I undersøgelsen fra Canine Behaviour Centre i Cum-
bria blev hundeejere opfordret til at indtelefonere en
bestemt besked og samtidig optage deres hunds
gøen og knurren. Derefter blev lydene sammenlignet
af en række eksperter, som kunne slå fast, at der var
tydelige forskelle i tone og stemmeleje over hele Stor-
britannien. Hunde fra Skotland og Liverpool har den
mest markante gø-/knurrelyd, og det passer ifølge
eksperterne med, at folk her har den mest distinkte
accent.

– Det ser ud til, at hunde er bedre i stand til at imi-
tere kraftige accenter end de mere bløde. Det er en af
de måder, hvorpå de knytter sig til ejerne, siger Tra-
cey Gudgeon fra Canine Behaviour Centre.

Toiletvand renere end isterninger

En blot 12 år gammel pige fra Florida har i et skole-
projekt bevist, at toiletvandet er renere end isternin-
gerne på fem fastfoodrestauranter i byen Tampa.

Jasmine Roberts er navnet på den unge videnskabs-
kvinde, hvis undersøgelser har bragt hende på forsi-
den af flere af delstatens aviser. Hendes fremgangs-
måde var enkel: Efter én udskylning tog hun vandprø-

ver fra restauranternes toi-
letter, hvorefter hun indsam-
lede prøver af isterninger fra
sodavandsmaskinerne. 

– Mine resultater viser, at i
70 procent af tilfældene var
der flere bakterier i ister-
ningerne end i toiletvandet,
siger Jasmine Roberts, hvis
projekt nu er indstillet til
førstepræmien på en viden-
skabsmesse for skoleelever
i Florida.

Tørt ørevoks reddede 
asiater fra kuldedøden

Forskning i ørevoksens betydning, omfang og konsi-
stens skaber sjældent overskrifter, der når ud over
den helt snævre akademiske verden. Men nu har ja-
panske forskere fra universitetet i Nagasaki skabt et
gennembrud i den esoteriske forskning i de små gul-
ligt-brune klumper. De har studeret ørevoksgenets
rolle blandt andet for at løse gåden om, hvorfor nogle
mennesker har tørt og andre vådt ørevoks. 

Man har længe vidst, at den våde form er stærkt do-
minerende i Afrika og Europa, mens den tørre form er
fremherskende i Nord- og Østasien. I resten af Asien
er der en nogenlunde ligelig fordeling af tørt og vådt
ørevoks. Forskerne studerede dna fra 33 etniske grup-
per i verden for at kortlægge ørevoksens evolution,
og resultatet peger på, at den våde ørevoks har været
den oprindelige form, da menneskene løb rundt på
den afrikanske savanne for over 50.000 år siden. Den
tørre form er opstået senere i det nordlige Asien gen-
nem en genetisk mutation. 

Forskere mener, at det oprindelige ørevoksgen og
dets mutation har overlevet i årtusinder pga. dets
rolle i svedprocessen. Befolkningsgrupper med tørt
ørevoks, som f.eks. østasiater, sveder nemlig generelt
mindre og har minimal kropslugt, mens grupperne
med vådt ørevoks i Afrika og Europa sveder mere og
derfor også har mere kropslugt. En mindre svedafson-
dring er ifølge forskerne én blandt flere forsvarsvær-
ker mod det langt koldere klima, som østasiaternes
forfædre har levet i. De er således blevet reddet fra
kuldedøden af det gen, der gav dem tørt ørevoks. 
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Vind et måltid
Hvornår blev teologen og idéhistorikeren 
Johannes Sløk ansat ved Aarhus Universitet?
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Anne Nyholm Anthonisen og Inge C. Pedersen, der alle 
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